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 بنام خدا 
 قلب و رعوق شهيد رجاييآموزشي، تحقيقاتي  و ردماني مركز 

 

 پرستاري مراقبت ويژه ارشد كارشناسي
 

  مراقبت هاي ويزهبرنامه كالس  -اول ترم 

 54-59نيمسال اول تحصيلي 

 اساتيد مباحث تدريس تاريخ زمان جلسه
 خانم محمد علیها  ئوری های پرستاریشرح اهداف و ت 1/7/49 11-11 1

 خانم محمد علیها مراقبت از دهان و چشم در بیماران بدحال 8/7/49 // 2

 خانم محمد علیها  محرومیت از خواب 51/7/49 // 1

 خانم محمد علیها  مراقبت های تسکینی در بیماران در آستانه مرگ 22/7/49 // 9

 خانم آریا فر التغذیه در بیماران بدح 24/7/49 // 5

 خانم آریا فر تغذیه در بخش های ویژه 6/8/49 // 6

 دکتر امیری مرگ مغزی 51/8/49 // 7
 دکتر امیری مرگ مغزی 22/8/49 // 8
 خانم اینانلو حمایت های عاطفی بیماران بدحال 27/8/49 // 4

 خانم اینانلو حمایت های عاطفی بیماران بدحال 9/4/49 // 11

 خانم اینانلو حمایت های عاطفی بیماران بدحال 55/4/49 // 11

 دکتر لطفیان اصول نوتوانی بیماری های تنفسی 58/4/49 // 11

 دکتر لطفیان اصول نوتوانی اندامها 21/4/49 // 11

 دکتر لطفیان توانبخشی دیگر اعضای بدن 2/52/49 // 19

 اقای  انصاری فر زخم و مراقبت های آن 4/52/49 // 15

 اقای  انصاری فر زخم و مراقبت های آن 56/52/49 // 16

 اقای  انصاری فر زخم و مراقبت های آن 21/52/49 // 17

 خانم محمد علیها سمینار  // 18

 خانم اینانلو سمینار  // 14

 اقای انصاری فر سمینار  // 11



 بنام خدا 
 قلب و رعوق شهيد رجاييآموزشي، تحقيقاتي  و ردماني مركز 

 

 پرستاري مراقبت ويژه ارشد كارشناسي
 

  پيوند اعضا برنامه كالس -اول ترم 

 54-59نيمسال اول تحصيلي 

 اساتيد مباحث تدريس تاريخ زمان جلسه
 پنجشنبه 8-11 1

5/4/49 

   اعضای نرم و توپر)اعضا و انواع پیوند  پیوند پیرامون كلیاتي

 آقای دكتر پیروی

 پنجشنبه // 2

11/4/49 
 یمونولوژی در پیونداصول ا

 
 خانم دكتر نادری

 پنجشنبه // 1

14/4/49 
 خانم دكتر نادری داروشناسي سركوب ایمني

 پنجشنبه // 9

16/4/49 
 ارزیابي بیماران پیوند ،بانك اعضا و منابع پیوند ، تعیین گیرنده پیوند

بفر  )آزمایشات و مطالعات تشخیصي مختلف  مفرتبب بفا پیونفد اعضفا     

 اساس عضو پیوندی

 خانم دكتر نادری

 پنجشنبه // 5

11/11/49 
 خانم دكتر نادری كنترل و مراقبت از زندگي اهدا كننده و تخصیص عضو

 پنجشنبه // 6

11/11/49 
نقش سازگاری بافتي درپیوند و موضوعات پس زدن هر یك از 

بر اساس عضو پیوند )اعضا ویژه پیوند و مراقبت های ویژه مربوطه

 شده

 آقای دكتر پیروی

 پنجشنبه // 7

17/11/49 
مشكالت بالیني ویژه شامل عفونت های فرصت طلب ویژه در پیوند 

تشخیص های رایج پرستاری درعفونت های فرصت طلب مرتبب با 

 پیوند اعضای نرم وتوپر

 آقای دكتر پیروی

 پنجشنبه // 8

19/11/49 
آموزش در ارتباط با محافظت از بیمار ، محافظت از مخاط و روده، 

 داسازی و احتیاطات در موارد عفونيج

 

 آقای دكتر پیروی

 



 بنام خدا 
 مركز آموزشي، تحقيقاتي  و ردماني قلب و رعوق شهيد رجايي

 

 كارشناسي ارشد پرستاري مراقبتهاي ويژه
 برنامه كالس پايش هاي پرستاري پيشرفته  -ترم اول 

 54-59نيمسال اول تحصيلي 

 اتيداس مباحث تدريس تاريخ ساعت  جلسه
 خانم شمس  شرح  حال در بخشهای مراقبت ویژه / معرفی درس     4/7/49 52-52 5
 خانم شمس  شرح  حال در بخشهای مراقبت ویژه 4/7/49 52-59 2
 خانم رستمی  پایش های محیطی و ایمنی  56/7/49 52-52 1
 خانم رستمی مروری بر فرایندهای ایمنی  21/7/49 52-52 9
 دکتر مظفری مهار ت های آزمایشگاهی  12/7/49 52-52 1
 دکتر توتونچی بررسی سیستم تنفسی 27/28/49 52-52 6
 دکتر توتونچی سید و بازامفاهیم تعادل  49/28/59 52-52 7
8 52-52 25/28/49 ABG  دکتر توتونچی و تفسیر آن 
 دکتر توتونچی پالس اکسیمتری و کاپنو گرافی 28/28/49 52-8 4

 دکتر هداوند پایش های دارویی 29/24/49 52-8 52

 دکتر توتونچی پایش بی دردی آرام بخش و شلی عضالت 21/24/49 52-52 55
 دکتر هداوند پایش های دارویی 55/24/49 52-8 52

 آقای مومنی کنترل درد 52/24/49 52-52 51
 آقای مومنی بررسی درد 58/24/49 52-8 59
  تعطیل----------   51

 دکتر زاهد مهر آناتومی و فیزیولوژی قلب و عروق 21/24/49 52-8 56
 دکتر امیری معاینات بالینی سیستم اعصاب 26/24/49 52-52 57
 دکتر زاهد مهر معاینه سیستم گردش خون 22/52/49 52-8 58
 دکتر امیری پایشهای تهاجمی و  غیر تهاجمی سیستم اعصاب 21/52/49 52-52 54
 دکتر زاهد مهر (فشار خون-cvp–شریان ریوی )مانیتورینگ همودینامیك 24/52/49 52-8 22
 اقای اکبر نژاد (دانسیته ها )مهارت های تصویر برداری 52/52/49 52-52 25
 دکتر زاهد مهر آنژیو گرافی وکاتتریسم  56/52/49 52-8 22
 اقای اکبر نژاد (سیتی اسکن)مهارت های تصویر برداری 57/52/49 52-52 21
 خانم رستمی  ارزیابی عفونت 21/52/49 52-8 29

 خانم رستمی اصول کنترل عفونت 29/52/49 52-52 



 

 بنام خدا 
 قلب و رعوق شهيد رجاييآموزشي، تحقيقاتي  و ردماني مركز 

 

 پرستاري مراقبتهاي ويژه ارشد كارشناسي
 

 برنامه كالس مقدمه اي بر پرستاري مراقبتهاي ويژه  -اول ترم 

 54-59ل اول تحصيلي نيمسا

 

 اساتيد مباحث تدريس تاريخ زمان جلسه

5 52-8 
 پنجشبه

4/7/49 

تعریف بخش های مراقبت های  –تعریف مراقبت ویژه 

 -سژژوختگی -داخلژژی -جراحژژی -عمژژومی) ICUویژژژه 

 نیاز مبرم و فوریت ایجاد دوره...( سرطان و  -اعصاب

 خانم دکتر ارشدی

2 // 
 پنجشبه

56/7/49 

سطوح بندی مراقبژت   –اع بخش های ویژه تعریف انو

 های ویژه 
// 

1 // 
 پنجشبه

21/7/49 

نقش ها و وظایف پرستاری در ارائه خژدمات مراقبژت   

پژوهشژی و   -علمژی  -نقژش هژای بژالینی   )های ویژه 

 (آموزشی

// 

9 // 
 پنجشبه

12/7/49 

اقتصاد سژالمت و جهژت گیژری     -سیاست های سالمت

 های آینده مدیریت سالمت
// 

1 // 
 پنجشبه

7/8/49 

جایگاه ایران در پزشژکی مراقبژت هژای ویژژه حژال و      

 تعاریف پزشکی مراقبت ویژه -آینده
// 

6 // 
 پنجشبه

59/8/49 
 // ....ادامه نقش ها 

7 // 
 پنجشبه

25/8/49 
 // عملکرد مبتنی بر حرفه پرستاری مراقبت های ویژه

8 // 
 پنجشبه

28/8/49 
 // ی مراقبت های ویژهعملکرد مبتنی بر حرفه پرستار

 

 

 



 
 بنام خدا 

 قلب و رعوق شهيد رجاييآموزشي، تحقيقاتي  و ردماني مركز 
 

 پرستاري مراقبتهاي ويژه ارشد كارشناسي
 

  داروشناسيبرنامه كالس  -اول ترم 

 54-59نيمسال اول تحصيلي                                                                      

 

 

 اساتيد مباحث تدريس تاريخ زمان جلسه

 فرساددکتر  دارو های ایجاد کننده نارسایی کبدی 8/7/49 52-8 5

 فرساددکتر  دارو های ایجاد کننده نارسایی کلیوی 51/7/49 // 2

1 // 22/7/49 
تغییرات فژردی در  -فارماکودینامی/فارماکوکینیك

 پاسخ های دارویی
 دکتر هداوند

9 // 24/7/49 
خطاهژژای /عژژوارد دارویژژی )رمژژاکوویژسنس فا

 (دارویی
 دکتر هداوند

 بخش اول CCUداروهای پر مصرف  6/8/49 // 1
 فرساددکتر 

 فرساددکتر  بخش دوم CCUداروهای پر مصرف  51/8/49 // 6

 دکتر هداوند بخش اول ICUداروهای پر مصرف  22/8/49 // 7

 کتر هداوندد بخش دوم ICUداروهای پر مصرف  27/8/49 // 8

 دارو های ویژه و پرخطر 9/4/49 // 4
-فرساددکتر 

 دکتر هداوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنام خدا 
 قلب و رعوق شهيد رجاييآموزشي، تحقيقاتي  و ردماني مركز 

 

 ارشدپرستاري مراقبتهاي ويژه و تكنولوژي گردش خون كارشناسي
 54-59نيمسال اول تحصيلي  -اول ترم 

 دكتر هومن بخشنده –روش تحقيق برنامه كالس آمار و

 

 

 كار عملي مباحث تدريس ساعت تاريخ جلسه

5 1/7/49 
 معرفي دوره  17-11

 شاخص هاي سالمت و بيماري
 تمرين شاخص ها

2 8/7/49 
17-11 

 آشنايي با روش هاي جستجو در منابع اطالعاتي
 شاخص هاتمرينبررسي 

 معرفي موضوع براي جستجو

1 11/7/49 
 موضوع انتخاب 17-11

 بيان مساله
 تمرين نگارش بيان مساله 

9 22/7/49 
17-11 

 اهداف ، متغيرها، فرضيات
 بررسي تمرين بيان مساله

 تمرين نگارش اهداف و متغيرها

1 24/7/49 
 نواع مطالعاتا 17-11

 مطالعات توصيفي

 اهدافنيتمربررسي 

 تمرين انواع مطالعات

6 6/8/49 
 خطاها 17-11

 اهده ايمطالعات تحليلي مش

 بررسي تمرين انواع مطالعات

 کالسي تمرين

7 11/8/49 
17-11 

 کالسي تمرين يمطالعات مداخله ا

8 22/8/49 
 بررسي تست هاي تشخيصي 17-11

 جمع آوري اطالعات هاي روش
 کالسي تمرين

4 27/8/49 
 ينگارش متدولوژتمرين   ي و روش کارنگارش متدولوژ 17-11

52 9/4/49 
 با آمارآشنايي  17-11

 اطالعاتي ساخت بانكو SPSSآشنايي با 

 ينگارش متدولوژبررسي تمرين 

 تمرين ساخت بانك اطالعاتي

55 11/4/49 
17-11 

  تعطيل

52 18/4/49 
17-11 

 آمار توصيفي
 بررسي تمرين بانك اطالعاتي

 آمار توصيفيتمرين 

51 21/4/49 
17-11 

 تحليليآمار 
 آمار توصيفيبررسي تمرين 

 حليليار تآمتمرين 

59 2/12/49 
 مديريت پروژه 17-11

 نگارش روش هاي آماري و مديريت پروژه 

 حليليآمار تبررسي تمرين 

 تمرين نگارش روش هاي آماري

51 4/12/49 
  بررسي و ارايه ي پروپوزال هاي گروهي 17-11

56 16/ 
  مطالعات کيفي 17-11


